
      
                    zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ              

                           20. a 21. týden  
                                    2017                    

 
 
 
 
           

5. neděle velikonoční  –  14. května 2017 
     

pondělí – 15. května   
úterý – 16. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

svátek sv. Jana Nepomuckého,  – za Jana Mikulu, manželku, syna a dvě dcery 
kněze a mučedníka   
středa – 17. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za dar uzdravení 

po 5. neděli velikonoční   
čtvrtek – 18. května   7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky 

po 5. neděli velikonoční 15:00 celkový úklid fary a mytí oken 
pátek – 19. května 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  

po 5. neděli velikonoční 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  hudební doprovod mladí 
  – za Ludmilu Jansovou a celý její rod 

sobota – 20. května  výlet rodin do Králík (příprava na 1. sv. přijímání dětí) 
sv. Klementa M. Hofbauera, 19:00 mše sv. v Petrovicích   

  kněze  – za Pavla Filipa a za živé a zemřelé z rodiny 

NEDĚLE – 21. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné        – lektor. služ.: Klekarovi 292 

  6. neděle velikonoční  -  za Marušku Hrdinovou 

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  
  – za Růženu Faltusovou, manžela, rodiče a sourozence 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   – lektor. služ.: Vašíčkovi 349 
  – za Antonína a Martu Faltusovy a duše v očistci 

 

Milí farníci, děti, mladí!  
Zvu vás na pouť farnosti na Horu Matky Boží u Králík v sobotu 3. 6. 2017.   

Skupina pěších poutníků odchází z Dolní Čermné od kostela ráno v 6 h. Zájemce o 

společnou cestu autobusem prosím, aby se zapisovali na připravený formulář v našich 

kostelích. Odjezd autobusu: Dolní Čermná náměstí ve 14:00 h., Dolní Čermná Tesla ve 

14:02 h., Petrovice na točně ve 14:10 h. a Verměřovice u kostela ve 14:15 h. Cena cesty 

autobusem pro dospělé 100,- Kč, děti polovic.  

Vítáni budou také ti, kteří se na pouť vydají na kolech, vlakem nebo auty.  

Ze společného programu, který se uskuteční v poutním kostele, to bude v 15 h. modlitba 

svatodušní novény a v 17 h. mše svatá. Po mši svaté se sejdeme u malého pohoštění 

v klášterní kuchyni nebo zahradě (podle počasí).  

Na společné putování a setkání se těší       otec Josef 
 



6. neděle velikonoční  –  21. května 2017 
     

pondělí – 22. května   
úterý – 23. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

po 6. neděli velikonoční  – za Růženu Šimkovou, manžela, rodiče a sourozence 
středa – 24. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  na úmysl dárce 

po 6. neděli velikonoční   
čtvrtek – 25. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky 

slavnost   -  doporučený svátek 
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ   

pátek – 26. května 16:30 první svatá zpověď dětí v Dolní Čermné    
sv. Filipa Neriho, kněze 18:30 adorace v Dolní Čermné  

 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
Začíná devítidenní příprava  – na poděkování Pánu Bohu za nově narozený život  

na slavnost Seslání Ducha Svatého  s prosbou o požehnání pro celou rodinu 
 20:00 večer chval na faře v Dolní Čermné 

sobota – 27. května  diecézní setkání ministrantů v Dobrušce 
po 6. neděli velikonoční 19:00 mše sv. ve Verměřovicích  – za Věru a Břetislava  

  Výprachtických, sourozence a rodiče 

NEDĚLE – 28. května 8:00 mše sv. v Dolní Čermné s 1. svatým přijímáním dětí   

  7. neděle velikonoční  -  za děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání,  

    za jejich sourozence a rodiče 

 10:00 mše sv. v Petrovicích  – za Josefa a Miladu 
Sbírka je věnována na opravu   Bachmanovy a jejich dceru Milenku  

farního kostela 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   – lektor. služ.: Müllerovi 177 
  – za nová kněžská a řeholní povolání 

 

Informace, poděkování  
–  Příležitost ke svátosti smíření bude v Dolní Čermné v neděli 21. 5. od 7:00 h. do 7:25 h., 
v neděli 28. 5. od 7:30 h. do 7:55 h. a v ostatní dny 30 minut přede mší svatou. 

–  Prosíme o pomoc při celkovém úklidu a mytí oken na faře ve čtvrtek 18. 5. od 15 h. 

–  Zapisujte se na poutní zájezd do Číhoště a Želiva, který se uskuteční v sobotu 16. 9. 2017. 

– Na Papežská misijní díla bylo odesláno 24.128,- Kč. Tuto částku tvoří kostelní sbírka a 
dobrovolný příspěvek v orlovně v neděli 19. 3. 2017 při farní akci Misijní koláč. 

–  Náš společný peněžní dárek Postní almužna, který jsme přinesli druhou neděli velikonoční 23. 
4. 2017, činil 10.595,- Kč. Dar byl věnován na dva účely. Na adopci na dálku to bylo 6.500,- Kč a 
na provoz Azylového domu v Hamrech u Hlinska, který slouží maminkám s dětmi v tísni 4.095,- 
Kč.   
–  Sbírka na opravu farního kostela v Dolní Čermné v neděli 30. 4. 2017 činila 21.104,- Kč. 
Děkuji všem dárcům. Pán Bůh zaplať.  
           otec Josef 
   

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
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